MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-16

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande) (Digitalt),
Stina Isaksson (SD) (Digitalt), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande),
Krister Mattsson (S) (Digitalt), Bo-Gunnar Åkesson (M) (Digitalt), Bengt-Åke
Torhall (L) (Digitalt), Lisa Mogren (V) (Digitalt), Håkan Bengtsson (C)
(Digitalt), Nina Larsson (S) (Digitalt) ersätter Hanna Kjellin (S), Ewa
Gunnarsson (SD) (Digitalt) ersätter Thomas Flystam (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Malin Thydén-Kärrman (S) (Digitalt)
Kerstin Alexén (SD) (Digitalt)
Bo Wahlén (V) (Digitalt)
Fredrik Engberg (L) (Digitalt)
Jennie Cederholm Björklund (C) (Digitalt)

Övriga närvarande

Lars Tingsmark (Tf kommunchef)
Jenny Hagesjö (Kanslichef)
Susanne Ohlsson (Utredare)
Linda Backsten (Kommunsekreterare)

Utses att justera

Tommy Edenholm (KV)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§17

Sekreterare

.................................................
Linda Backsten

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Tommy Edenholm (KV)

……………………………………….
Anna Roos (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsen
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Omlastningsyta för mat- och restavfall
(2021 KS0083)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätt 5 700 000 kr i investeringsbudget
2020 och 2021 avseende omlastningsyta Borabo
Beskrivning av ärendet

I maj 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att begära medel investeringsmedel för
deponi om totalt 5 miljoner kronor för projektering och utförande av en ny omlastningsyta för
kommunalt mat-och restavfall under 2020.
Överlåtelseavtalet, upprättat i december 2017 mellan Stora Enso och Hylte kommun innebär
att 1 januari 2021 övertar Stora Enso verksamheten vid deponin som omfattas av det
miljötillstånd som utfärdats av Länsstyrelsen i Hallands län 2014-06-18. Därefter betraktas
kommunen inte längre som en verksamhetsutövare, i något avseende, på deponiområdet. Mot
bakgrund av överlåtandet behövde en ny omlastningsyta vara i drift hösten 2020 vilket
medförde behov av investering.
I budgeten för 2020 avsattes 500 tkr för projektering av området. Begäran om resterande
medel för genomförandet av omlastningsytan har inte fullföljts av
kommunledningskontoret. Under 2020 har omlastningsytan färdigställts till en
investeringsutgift om 5 216 392 kronor. Det som återstår inför 2021 är besiktning och vissa
mindre arbeten.
Investeringen avseende omlastningsytan finansieras via kommunens likviditet/lån och betalas
av via de taxor och avgifter som betalas av hushållens abonnenter inom ramen för de av
kommunfullmäktige beslutade regler för avskrivningar och kapitalkostnader.
Handlingar i ärendet
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